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 با سالم و تشکر خدمت شما 

امید از اینکه استادی مثل شما دارم که دلسوزانه جزوه ی پر اشتباه شاگرد خود را می خواند بسیار خوشحالم.

هدفم از فراگیری زبان ترویج دین مبین اسالم و فرهنگ غنی بنده هم ان شاء ا... وارم خدا اجرتان را بدهد.

 ی زیر را به طور جهانی بر روی شبکه ی وب منتشر کنم. لذا قصد دارم ترجمهاهل بیت می باشد 

اشکال ارزشمند به ترجمه ی اینجانب گرفته بودید که  081بدون مقدمه می گویم که در جزوه در حدود 

بنده هم به دقت تک تک آنها را خواندم و در زیر نتیجه ی بررسی های خودم را مرا بسیار مسرور کرد.

ی خوبی هم ندارم لذا از لحن متن که مودبانه شاید نباشد معذرت خواهی می درضمن زیاد انشاآورده ام.

 کنم.

برخی از متن ها را با پس زمینه ی رنگ سیاه مشخص کرده ام که این موارد مواردی  ی اصلی در جزوه

بوده است که خودم نسبت به ترجمه مطمئن نبوده ام.لطفاً این جمله ها را هم نگاهی منتقدانه 

 اشکاالت شما را هم با شماره گذاری منطبق با این متن حاضر کرده ام تا مطابقت آن آسان شود.بیندازید.

 با تشکر فراوان از شما.

 
 جایگزین شود.مثالی از النگ من:  inباید با    byتذکر اول بجا بود و حرف اضافه ی -1

re‧search 1 / / Ac S1 W1 noun [ uncountable ]  

1 serious study of a subject, that is intended to discover new facts or test new ideas :  
medical/scientific/social/historical etc. research  

▪ new investment in scientific research  
 

لذا  inspectionمی باشد و نه صفت برای  denyتوضیح دهنده ی فعل  pessimisticallyتذکر دوم ظاهراً صحیح نیست.زیرا قید -2

 اگر تغییر مورد نظر داده شود معنای جمله به کلی اشتباه می شود:

 آیا شما آن را بدبینانه بدون بررسی رد کرده اید؟معنای صحیح:

 آیا شما بدون بررسی بدبینانه ی کافی آن را رد کرده اید؟ معنا پس اعمال تغییر:

 بیان شود تذکر صحیحی بود. infinitiveحذف شود و به صورت  thatر کرده بودید در مورد بعدی که ذک-3

 در مورد بعدی بنده قصد داشتم این جمله را ترجمه کنم و هرچه فکر کردم چیزی به ذهنم نیامد.-4

 هزاران آموزه ی دین اسالمیکی از 
 . من ترجمه کنیدرا هم معادل آموزه آوردم.لطفاً جمله ی باال را برای  taughtو کلمه 

 

 تذکر بعدی به جاست-5

 هم به معنای وحی آمده است.وبستر چنین می نویسد: revealلغت -6

1 : to make known through divine inspiration  
2 : to make (something secret or hidden) publicly or generally known <reveal a secret>  

a cluttered room> revealed<the uncurtained window  DISPLAY: to open up to view :  3 
 البته از لحاظ امالیی غلط نوشته شده بود.

 

 غلط امالیی بعدی هم صحیح بود.-7

 صحیح-8

 صحیح-9
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آورده ام  longmanعانی منفی هم از آن بر می آید اما این لغت را با توجه به تعریف هم درست است که برخی م curseدر مورد -11

 .به معنای سوم در تعریف این دیکشنری توجه شود.

curse 1 verb  

1 [ intransitive ] to swear :  

▪ A drunk started cursing and spitting.  
at  

▪ She cursed at us and threatened us.  

2 [ transitive ] to say or think bad things about someone or something because they have made you 
angry :  

▪ I sat in my car, cursing the heavy traffic.  
curse somebody/something for doing something  

▪ Elsa cursed herself for being such a fool when it came to men.  

3 [ transitive ] to make bad things happen to someone by using magical powers or by asking God to 
make them happen :  

▪ Locals believe witch doctors have the power to bless or curse their lives.  

curse somebody ↔ out phrasal verb informal  

to swear at someone who has made you angry :  

▪ When I disagreed, he cursed me out.  

و آن را از معنای اولی که در دیکشنری  هم بنده تحقیق کردم و این لغت را مناسب دیدم   balk at cursingدر مورد اصطالح -11

 النگ من آمده بود استنباط کردم:

balk verb  

1 [ intransitive ] to be unwilling to do, try, or accept something, because it seems difficult, unpleasant, or 
frightening  

at  

▪ Several of the managers balked at the decision.  

2 [ intransitive ] if a horse balks, it stops suddenly and refuses to jump or cross something  

3 [ transitive ] to stop someone or something from getting what they want :  

▪ an attempt to balk his scheme 
  

 تذکر صحیحی بود -12

صفت می باشند اما لغت اولی  rightهم تذکر به جایی بود چراکه درست است که هم این لغت و هم کلمه ی   rightfulدر مورد -13

 کار می رود.تنها قبل از اسم ب

right‧ful adjective [ only before noun ]  

according to what is legally and morally correct :  

▪ The city returned the houses to their rightful owners .  

▪ Historians are debating Columbus' rightful place in history (= trying to agree on how important he was ) 
.  

لطفاً دلیل خود را بیاورید.با توجه به اینکه در متن فارسی هم کلمه ی  شما چیست؟دلیل   this به جای   theدر مورد جایگزینی  -14

 وجود دارد و همچنین معنای جمله هم زیباتر می شود و گمان نمی کنم از لحاظ گرامری هم مشکلی داشته باشد. "این"

 تذکر به جایی بود. whoبه   whoseتبدیل  -15

داده بودید که اصالح کردم البته این کاربرد را هم در یکی از سایت ها دیدم که  non human madeتذکر صحیحی در مورد -16

 البته قابل اعتنا نبود.

 کردم که به شرح زیر است:در اینترنت مختصری  جستجویtill now و   so farدر مورد -17

 The free dictionary  در مورد so far :چنین می گوید 
so far  
1. Up to the present moment: So far there's been no word from them. 
2. To a limited extent: You can go only so far on five dollars 

 است: چنین آورده till nowکه نشان دهنده ی نظر صحیح شماست .همچنین این لغت نامه در مورد 

Till now  
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 to the present time 
 

تذکر شما را شخص دیگری هم به من البته در مورد کاربرد هر کدام باید تحقیق کرد لطفا تفاوت این دو تعبیر را برای من شرح دهید.

 داده است .

پیشنهادی شما به معنای مشکوک  را پیشنهاد کرده بودید باید گفت که لغت doubtfulکه شما لغت   doubtable در مورد لغت -18

 است :

doubt‧ful adjective  

1 something that is doubtful is not certain or not likely to happen :  
▪ Prospects for peace remain doubtful.  

 .مناسب تر است   doubtable می باشد که برای آن معادل  قابل تشکیکاما بحث ما در اینجا ترجمه ی 

The free dictionary :در این باره چنین می گوید 

Doubt´a`ble 

a. 1. Capable of being doubted; questionable. 

 2. Worthy of being feared; redoubtable. 
Webster's Revised Unabridged Dictionary, published 1913 by C. & G. Merriam Co. 
 

 

Wiktionary ین نوشته است:در این باره چن 

Usage notes 

Philosophers often use "doubtable" in its literal sense of "capable of being doubted." In other scholarly and 

literary contexts, the more accepted direct synonym of "doubtable" is "dubitable." In all other usage, 

"doubtful" and "dubious" are far more common synonyms. 

 د لطفا بیشتر برای من توضیح دهید.بع هم این معنا مشهود بود. البته مترادف های دیگری هم بودر سایر منا

 

با این حال تذکر شما را به طور کامل درک نکرده ام.  theباید بگویم که حقیقتاً کاربرد  Quranقبل از لفظ    theدر مورد حذف  -19

 این گونه بیان می دارم: مرا به جستجویی در اینترنت واداشت که نتایج آن را

را در سایت گوگل جستجو کردم تمام تعابیری که در صفحه ی اول آمد قبل از قرآن حرف  in the Quran پس از اینکه عبارت 

 صفحه ی نخست به شرح زیر است:تعریف آورده بود.
1. Contradictions / Difficulties in the Qur'an 

A list of contradictions and errors in the Qur'an. 

www.answering-islam.org/Quran/Contra/ - Cached - Similar 

2. Woman in the Qur'an.com - This site is based on the works of Harun ... 
The Qur'an Addresses Men and Women in the Same Manner · The Value of Mothers ... SOLUTION TO INEQUALITY 

BETWEEN MEN AND WOMEN: THE VALUES OF THE QUR'AN ... 

www.womaninthequran.com/ - Cached - Similar 

3. Translations of the Qur'an 
Contains links to the English translations of Quranic chapters by Yusufali, Picthal and Shakir. Also some links to 

general explanations. 

www.usc.edu/dept/MSA/quran/ - Cached - Similar 

4. News for in the Quran 

 

 

  US pastor who vowed to burn Qur'an will not be at EDL rally 

7 hours ago 

The US pastor who planned a mass burning of the Qur'an on the anniversary of the 9/11 terrorist 

attacks this year will not be attending a far-right rally in ... 

The Guardian - 925 related articles - Shared by 20+ 

 

5. The Qur'an 

http://en.wiktionary.org/wiki/dubitable
http://en.wiktionary.org/wiki/doubtful
http://en.wiktionary.org/wiki/dubious
http://www.answering-islam.org/Quran/Contra/
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:54gMbMFBZIYJ:www.answering-islam.org/Quran/Contra/+in+the+Quran&cd=1&hl=en&ct=clnk
http://www.google.com/search?hl=en&q=related:www.answering-islam.org/Quran/Contra/+in+the+Quran&tbo=1&sa=X&ei=6voGTYn4H4ab8QPt8vw3&ved=0CCAQHzAA
http://www.womaninthequran.com/
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:z5ze_YGBTBEJ:www.womaninthequran.com/+in+the+Quran&cd=2&hl=en&ct=clnk
http://www.google.com/search?hl=en&q=related:www.womaninthequran.com/+in+the+Quran&tbo=1&sa=X&ei=6voGTYn4H4ab8QPt8vw3&ved=0CCcQHzAB
http://www.usc.edu/dept/MSA/quran/
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:E16qLNDnY1EJ:www.usc.edu/dept/MSA/quran/+in+the+Quran&cd=3&hl=en&ct=clnk
http://www.google.com/search?hl=en&q=related:www.usc.edu/dept/MSA/quran/+in+the+Quran&tbo=1&sa=X&ei=6voGTYn4H4ab8QPt8vw3&ved=0CC4QHzAC
http://www.google.com/search?q=in+the+Quran&hl=en&prmd=ivn&source=univ&tbs=nws:1&tbo=u&ei=6voGTYn4H4ab8QPt8vw3&sa=X&oi=news_group&ct=title&resnum=4&ved=0CDgQqAIwAw
http://www.google.com/url?url=http://www.guardian.co.uk/uk/2010/dec/13/terry-jones-disinvited-edl-rally&rct=j&sa=X&ei=6voGTYn4H4ab8QPt8vw3&ved=0CDYQpwIwAw&q=in+the+Quran&usg=AFQjCNGFlqdaBbQVfZYiBvVQOILwUZpbXA
http://www.google.com/url?url=http://www.guardian.co.uk/uk/2010/dec/13/terry-jones-disinvited-edl-rally&rct=j&sa=X&ei=6voGTYn4H4ab8QPt8vw3&ved=0CDYQpwIwAw&q=in+the+Quran&usg=AFQjCNGFlqdaBbQVfZYiBvVQOILwUZpbXA
http://www.guardian.co.uk/uk/2010/dec/13/terry-jones-disinvited-edl-rally
http://news.google.com/news/story?hl=en&q=in+the+Quran&wrapid=tlif12923030635621&um=1&ie=UTF-8&ncl=dnDuz08E6GEL2kMjV84rIOVV3NhFM&ei=6voGTYn4H4ab8QPt8vw3&sa=X&oi=news_result&ct=more-results&resnum=4&ved=0CDAQqgIwAw
http://www.google.com/search?hl=en&tbs=mbl:1&q=link:http://www.guardian.co.uk/uk/2010/dec/13/terry-jones-disinvited-edl-rally&source=univ&sa=X&ei=6voGTYn4H4ab8QPt8vw3&ved=0CDEQtgowAw
http://www.debate.org.uk/topics/history/quran.htm
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According to Muslims the Qur'an is the final revelation from Allah. In Arabic the Qur'an is also referred to as 'Al-Kitab' 

(the book), 'Al-furkan' (the ... 

www.debate.org.uk/topics/history/quran.htm - Cached 

6. Female figures in the Qur'an - Wikipedia, the free encyclopedia 
This article is about female figures that appear in the Qur'an. For the roles, rights, and duties of women as laid out in 

the Qur'an, see Women and Islam. ... 

en.wikipedia.org/wiki/Female_figures_in_the_Qur'an - Cached - Similar 

7. Jesus in the Quran 
Jesus in the Qur'an radically transforming the conversation ... For us, Jesus in the Qur'an isn't just a hobby or a 

pastime; we believe it's a cal ... 

www.jesusinthequran.org/ - Cached - Similar 

8. Women in the Quran 
-The worth of a woman: the Bible vs. the Quran ... Women in the Quran. It's OK to have sex with your wives on the 

night of the fast. ... 

skepticsannotatedbible.com/quran/women/long.html - Cached 

9. Christians in the Qur'an 
Answer: In the Qur'an, Christians are often referred to as among the "People of the Book," i.e. people who have 

received and believed in previous revelation ... 

islam.about.com/cs/jesus/f/christians.htm - Cached - Similar 

10. Search Engine: Search in the Quran القران الکریم and Hadith ... 

Read and Search the Quran in Arabic, Transliteration, English, French, Spanish, Indonesian, Melayu, and German 

languages. Search any word in the Quran and ... 

www.searchtruth.com/ - Cached - Similar 

11. Jerusalem in the Quran 
It is now more than half a century since the Zionists began their appalling oppression and ethnic cleansing of the 

Palestinian people whose only offense is ... 

www.imranhosein.org/books/37-jerusalem-in-the-quran.html - Cached - Similar 

 learnenglishدر ضمن با توجه به مواردی که باید از حرف تعریف استفاده کرد لذا قرآن هم جزو این موارد می باشد.مواردی که بنده از سایت 

 یافتم به شرح زیر است:

Definite Article - the (determiners)  

You use the when you know that the listener knows or can work out what particular person/thing you are talking 

about. 

For 

example: 

"The apple you ate was rotten." 

"Did you lock the car?"  

You should also use the when you have already mentioned the thing you are talking about.  

For 

example: 
"She's got two children; a girl and a boy. The girl's eight and the boy's fourteen." 

We also use the before certain nouns when we know there is only one of a particular thing. 

For 

example: 
the rain, the sun, the wind, the world, the earth, the White House etc.. 

The is also used to say that a particular person or thing being mentioned is the best, most famous, etc. In this 

use, 'the' is usually given strong pronunciation:  

For 

example: 

"Harry's Bar is the place to go."  

"You don't mean you met the Tony Blair, do you?"  

 

لطفا بفرمائید این تعبیر  "در بحث های خداشناسی است "از جزوه عبارتی را با ستاره مشخص کرده ام این عبارت ترجمه ی  3در صفحه ی *

 صحیح است؟

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:VP5AzlRHhdsJ:www.debate.org.uk/topics/history/quran.htm+in+the+Quran&cd=5&hl=en&ct=clnk
http://en.wikipedia.org/wiki/Female_figures_in_the_Qur'an
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:m4ciUhR9754J:en.wikipedia.org/wiki/Female_figures_in_the_Qur'an+in+the+Quran&cd=6&hl=en&ct=clnk
http://www.google.com/search?hl=en&q=related:en.wikipedia.org/wiki/Female_figures_in_the_Qur%27an+in+the+Quran&tbo=1&sa=X&ei=6voGTYn4H4ab8QPt8vw3&ved=0CEUQHzAF
http://www.jesusinthequran.org/
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:HnX-ODEaAS4J:www.jesusinthequran.org/+in+the+Quran&cd=7&hl=en&ct=clnk
http://www.google.com/search?hl=en&q=related:www.jesusinthequran.org/+in+the+Quran&tbo=1&sa=X&ei=6voGTYn4H4ab8QPt8vw3&ved=0CEwQHzAG
http://skepticsannotatedbible.com/quran/women/long.html
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:NmBOUp-BqCAJ:skepticsannotatedbible.com/quran/women/long.html+in+the+Quran&cd=8&hl=en&ct=clnk
http://islam.about.com/cs/jesus/f/christians.htm
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:lBi7g-IMkRAJ:islam.about.com/cs/jesus/f/christians.htm+in+the+Quran&cd=9&hl=en&ct=clnk
http://www.google.com/search?hl=en&q=related:islam.about.com/cs/jesus/f/christians.htm+in+the+Quran&tbo=1&sa=X&ei=6voGTYn4H4ab8QPt8vw3&ved=0CFkQHzAI
http://www.searchtruth.com/
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:v5pJnNeKD44J:www.searchtruth.com/+in+the+Quran&cd=10&hl=en&ct=clnk
http://www.google.com/search?hl=en&q=related:www.searchtruth.com/+in+the+Quran&tbo=1&sa=X&ei=6voGTYn4H4ab8QPt8vw3&ved=0CGAQHzAJ
http://www.imranhosein.org/books/37-jerusalem-in-the-quran.html
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ZLoKEEYPJMwJ:www.imranhosein.org/books/37-jerusalem-in-the-quran.html+in+the+Quran&cd=11&hl=en&ct=clnk
http://www.google.com/search?hl=en&q=related:www.imranhosein.org/books/37-jerusalem-in-the-quran.html+in+the+Quran&tbo=1&sa=X&ei=6voGTYn4H4ab8QPt8vw3&ved=0CGcQHzAK
http://www.learnenglish.de/grammar/determinertext.htm
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In the discussions of theism 
 

 July 2009ا از ترجمه ی کتاب مقدس استفاده کنیم اما بنده این متن ر whoدر این مورد تذکر شما بجاست چرا که بهتر است برای افراد از -21

Edition نقل کردم.  بدون تغییر 

 تذکر به جایی بود. -21

 تذکر به جایی بود.-22

 تذکر به جایی بود. -23

 لغت جایگزینی را فرمودید که بسیار مناسب است.-24

 ؟aspectبهتر است یا   criteriaمورد ششم  4*در صفحه ی 

 تذکر به جایی بود.-25

 به جایی بود.با توجه به النگ من:تذکر -26

thou‧sand number  

1 1,000 : two/three/four etc. thousand  
▪ It cost 15 thousand dollars.  
thousands of something  
▪ It will cost thousands of dollars.  

2 informal a large number of people or things :  
▪ I have a thousand things to do today.  
thousands of something  
▪ There were thousands of messages on my answering machine.  

تذکر به جایی بود اما سوالی که دارم این است که در مورد کاربرد این لغت در انتهای جمله تحقیق کردم اما چیزی دستگیرم نشد .لطفا -27

 .راهنمایی کنید

 

 حیحی بود.تذکر ص -28

 ؟تذکر به جایی بود اما اگر می شود علت اشتباه مرا بنویسید و در ضمن آیا کل این جمله معنا و مفهوم ما را می رساند-29

 

 

که مبتنی بر لغت نامه ای است متصل نوشتن این لغت را اشتباه می  wordتذکر به جایی بود اما نمی دانم چرا سیستم غلط یاب نرم افزار -31

 در منابع اینترنتی اکثراً به جز یکی این لغت را متصل نوشته بودند..داند 

باعث می  isنباید بیاید.چرا که زمان جمله گذشته است و این واقعه در گذشته باید اتفاق می افتاده است لذا آوردن   isبه نظر در این مورد -31

که بنده دارم این است که آیا اگر فعل کمکی ای در جمله ای آمده بود حال سوالی شود زمان جمله به حال مجهول تبدیل شود که صحیح نیست.

 می توان در جمله ی بعدی همان فعل کمکی را به قرینه حذف کرد یا نه؟مثل این جمله ی فارسی:

 .استعلی کتاب را آورده و به خانه برده 

 

 

 

 

 وضیح دهید.در این مورد به چه علت است؟ اگر امکان دارد علت را ت  theکاربرد -32

 

 

 در این جمله به معنای فعلی هم قابل ترجمه شاید باشد.نظر شما چیست؟ likeتذکر صحیحی بود.اما سوالی دارم که -33

 

 

د در مورد لفظ امی شک دارم که کدام معادل مناسب است.به نظر بنده باید معادلی یافت که نسبت جهل را به دنبال نداشته باشد.مثالً بی سوا-34

را در کاربرد ادبی دیدم و این لغت را انتخاب کردم.پس از خواندن  unletteredاسبی برای شخص پیامبر به نظر نمی آید لذا در جایی لفظ لفظ من
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یل بیان ا با دلانتقاد شما معادل های دیگری را هم یافتم که هنوز در مورد آنها به نتیجه نرسیده ام.در زیر این معادل ها را می آورم لطفاً نظر خود ر

 کنید.
Synonyms: ANALPHABETIC, BENIGHTED, DARK, ILLITERATE, NONLITERATE, RUDE, SIMPLE, UNEDUCATED, 

UNINSTRUCTED, UNLEARNED, IGNORANT, UNREAD, UNSCHOOLED, UNTAUGHT, UNTUTORED 

 

 

 

 

 

 

 تذکر به جایی بود.-35

 تذکر صحیحی بود-36

 برای چیست.  theyضرورت آوردن -37

 

 تذکر به جایی بود. -38

 تذکر به جایی بود. -39

 تذکر به جایی بود. -41

 تذکر به جایی بود. -41

هم برای تاکید.البته من قصد  از لحاظ گرامری کالم شما صحیح تر است اما فکر می کنم تقدم قیود در زبان انگلیسی قابل توجیه است و آن-42

 تاکید نداشتم.با این وجود لطفاً با دلیل این مورد را توضیح دهید.

 

 

 تذکر به جایی بود. -43

 تذکر به جایی بود. -44

 نیاز به حرف تعریف هست یا نه؟ scienceتذکر به جایی بود.آیا قبل از  -45

 up to 60 percentاست هم ظاهراً مشکلی ندارد البته در هر دو صورت   preventکه حرف اضافه ی  fromتذکر به جایی بود.اما آوردن  -46

 آخر بیاید بهتر است.

 

 تذکر به جایی بود. -47

 تذکر به جایی بود. -48

 تذکر به جایی بود. -49

 تذکر به جایی بود. -51

 تذکر به جایی بود. -51

 تذکر به جایی بود. -52

 هم معنا می دهد.  encounterی بود.لطفا بیشتر توضیح دهید.چون تذکر به جای -53

 

 

 

 تذکر به جایی بود.-54

مناسب تر می نماید.در زیر تعاریف  freshبه نظر قول شما صحیح نمی نماید چراکه بحث ما در این جا بحث فیزیکی و علمی است و کاربرد -55

 النگ من را آورده ام.

 

fresh S2 W2 adjective .  

8 WATER fresh water contains no salt and comes from rivers and lakes  

sweet 1 S1 W2 adjective  

14 WATER/AIR literary fresh and clean with a pleasant taste or smell  

http://www.merriam-webster.com/dictionary/analphabetic
http://www.merriam-webster.com/dictionary/benighted
http://www.merriam-webster.com/dictionary/dark
http://www.merriam-webster.com/dictionary/illiterate
http://www.merriam-webster.com/dictionary/nonliterate
http://www.merriam-webster.com/dictionary/rude
http://www.merriam-webster.com/dictionary/simple
http://www.merriam-webster.com/dictionary/uneducated
http://www.merriam-webster.com/dictionary/uninstructed
http://www.merriam-webster.com/dictionary/unlearned
http://www.merriam-webster.com/dictionary/ignorant
http://www.merriam-webster.com/dictionary/unread
http://www.merriam-webster.com/dictionary/unschooled
http://www.merriam-webster.com/dictionary/untaught
http://www.merriam-webster.com/dictionary/untutored
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 قبال بحث شد.-56

 تذکر به جایی بود. -75

 تذکر به جایی بود. -58

 چنین آمده:در النگ من تذکر به جایی بود.-59

9 the man  
a) used to talk about a particular man in a negative or insulting way :  
▪ I can't stand the man.  
▪ The man weighs over three hundred pounds!  
b) The Man old-fashioned someone who has authority over you, especially a white man or police officer  

10 you the/da man! also you're the man! informal used to praise someone for having done something 

well  

 تذکر به جایی بود. -61

 تذکر به جایی بود. -61

god S1 W1 noun  

1 God [ singular, not with "the" ] the spirit or BEING whom Christians, Jews, and Muslims believe created 
the universe, and to whom they pray :  

GRAMMAR  

God is not used with the : I pray to God (NOT the God ) every night.  

 تذکر به جایی بود. -62

 به چه دلیل؟ لطفاً علت را بیان کنید.-63

 

 تذکر به جایی بود. -64

 تذکر به جایی بود. -65

در متن   only before nounاستفاده کنیم آیا موردی که النگ من در مورد این کلمه نوشته است deepر این مورد لطفاً بیان کنید که اگر از د-66

ی یا همین کفایت مجمله یا صفتی بکار ببریم  asاستفاده کنیم آیا باید بعد از  in so far asما هم باید اعمال شود یا نه؟ و اگر بخواهیم از 

 کند؟لطفاً جوانب این موارد را برای بنده روشن کنید.

in‧so‧far as , in so far as conjunction formal  

to the degree that :  
▪ Insofar as they could, my parents helped us with money.  

 

deep 1 S2 W2 adjective  

3 [ only before noun ] a deep feeling or belief is very strong and usually sincere SYN profound :  
▪ I felt deep disappointment.  
▪ his deep faith in God  
▪ He has a deep sense of honor.  

 این مورد را خیلی فکر کردم و حقیقتاً خودم هم از این ترجمه راضی نبودم .ترجمه شما بسیار عالی بود.-67

 یست؟آیا این حرف ترجمه می شود و یا ترجمه نمی شودو یک قاعده ی انگلیسی است که حتماً باید بیاید.در اینجا چ  aنقش -68

 

 

 قبالً بحث شد.-69

 تذکر به جایی بود. -71

 در اینجا از دیدگاه یک انگلیسی بومی  نقصی دارد؟ weآیا حذف -71

 

 تذکر به جایی بود. -72

 تذکر به جایی بود. -73

 بود. تذکر به جایی -74

 تذکر به جایی بود. -75

 لطفاً علت این حرف تعریف را توضیح دهید.-76
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 تذکر به جایی بود. -77

 مورد جالبی بود که ذکر کردید.که در اینترنت هم از آن استفاده شده بود.اما من بیشتر بررسی کردم و متوجه شدم افعال دیگری هم بکار می -78

 استفاده کرده بود. callفعل  از the free dictionaryبرند.مثالً 

a·zan (ä-zän )  

n. Islam  
The Muslim summons to prayer, called by the muezzin from a minaret of a mosque five times a day. 

 استفاده کرده بود: callهم از   your dictionaryدر 

azan (ä zän′) 

noun 

the Muslim summons to prayer: it is called five times a day by a muezzin 

 استفاده شده بود. sayاز  wordnikو حتی در مثالی در سایت  reciteدر جایی از استفاده شده بود. callدر دیکشنری دیگری هم از 

 He arrived at the house of his daughter, took the little baby in his arms, and said the Azan and 

Iqamah in his ears.  

—2006 October « bollywoods most wanted photographerno1 

مطلق اذان گفتن  sayو  callاذان با صوت را تداعی کند ولی مثالً  sing و  reciteدارند و شاید  به هر حال هر کدام از این موارد بار معنایی خود را

 از معادلی که مطلق اذان را می رساند استفاده کرد چراکه معلوم نبوده بالل اذان را با صوت گفته باشد.و شاید در اینجا بهتر است 

 

 

 تذکر به جایی بود. -79

 ود.مورد بسیار صحیحی ب-81

 تذکر به جایی بود.-81

 تذکر به جایی بود. -82

 تذکر به جایی بود. -83

 تذکر به جایی بود. -84

 تذکر به جایی بود. -85

 تذکر به جایی بود. -86

 تذکر به جایی بود. -87

 مورد شما را در النگ من دیدم .کامال صحیح بود.-88

 
Formal 

1 [countable] a very clear sign that a particular situation or feeling exists 

manifestation of  
These latest riots are a clear manifestation of growing discontent. 

 با این حال اشکال نوشته ی خودم را متوجه نشدم.

 

 تذکر صحیحی بود-89

 مورد شما بهتر به نظر می رسد. -91

 تذکر صحیحی بود -91

 تذکر صحیحی بود -92

 تذکر شما درست بود اما نیاز به حرف تعریف هم نداریم؟ چرا؟ prophethoodدر مورد -94و 93

 

http://photographerno1.wordpress.com/2006/10/
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 این تعبیر را به نقل از النگ من آوردم:-95
formal 

1 an opportune moment/time a time that is suitable for doing something: 

I waited, hoping for an opportune moment to discuss the possibility of a raise. 

 این مورد را چون نمی دانستم این گونه نوشتم.-96

 تذکر صحیحی بود -97

 با تشکر تذکر به جایی بود:-98
used to give another opinion or fact that should be considered as well as the one you have just given 
I'd like to eat out, but on the other hand I should be trying to save money. 

 !Do not say 'on one hand'. Say on the one hand. 

 با تشکر تذکرهای به جایی بود -111و 99

 با تشکر تذکرهای به جایی بود -112و  111

النسل می شود اما تعبیر شما را هم در النگ چرا که ظاهرا آن شخص فرزند هم داشته ولی بعهدها منقطع  نیستبه نظر تعبیر بنده مناسب -113

من بررسی کردم که ظاهرا اشخاصی را بیان می کند که به شخص یا خانواده ای دور وابسته هستند که شاید این شخص زودتر از این حرف ها 

 اهلل خواهم دید.و اما جمالت النگ من:منقطع النسل شده ! به هر حال فکر کنم انتخاب معادل خوب مستلزم مطالعه ی تاریخ می باشد که ان شاء 

[countable] 
someone who is related to a person who lived a long time ago, or to a family, group of people etc that existed in the 

past [↪ ancestor] 
somebody's descendants/the descendants of somebody  

The coastal areas were occupied by the descendants of Greek colonists. 

He was a direct descendant of Napoleon Bonaparte. 

2something that has developed from something else 

descendant of  

Quechua is a descendant of the Inca language 
 

 

قبال بحث شد.-114  

گشتم ولی معنای مورد نظر را ظاهرا نداشت.لطفاً یک منبع به من بگویید.استدالل من برای انتخاب  bringنای در النگ من به دنبال مع-115

express :این است که این لغت صرفاً بیان را می رساند و به این معنا نیست که شخص شنونده تمام معنا را فهمیده باشد 

1feeling to tell or show what you are feeling or thinking by using words, looks, or actions 

 معنای واضح کردن کامل جوانب موضوع است : explainاما 

1 to tell someone about something in a way that is clear or easy to understand: 

He carefully explained the procedure 
 انب کار را به طور کامل باز نکردیم.نمی دانم شاید هم اشتباه باشد.در اینجا هم ما دالیل را صرفا بیان کردیم و جو

 

 

 استفاده کنیم؟ منظور من دین اسالم است و نه دین در اسالم.  ofبه جای  in چرا باید از -116

 

 

 

 تذکر صحیحی بود-117

 پس از انتقاد شما در النگ من به این جمله برخوردم که:-118
in such a way/manner that/as to do something  

He lectured in such a way that many in the audience found him impossible to understand. 

 به نظرم تعبیر شما بهتر است اما نظر شما چیست؟و چرا تعبیر فوق ممناسب نیست؟
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 تعبیر بسیار جالبی کردید.-119

اسم قابل شمارش مفرد و در برخی جمع آمده بود.چگونه باید این معیار را  someالها بعد از لطفا کمی برای من توضیح دهید.در برخی مث -111

 تشخیص داد؟

for this recipe applesI need some . 

landMy mother has inherited some . 

experienceThey're looking for someone with some . 

r coughfor he medicineThe doctor gave her some . 

 

 مفرد آمده است؟ someمثالً چرا در موارد مشخص شده که قابل جمع هم هستند کلمه ی بعد از 

 

 

 تذکر صحیحی بود.-111

 تذکر صحیحی بود. -112

 این مورد را قبال هم تذکر داده بودید. نظر من دینِ اسالم بوده و نه دین در اسالم. لطفا توضیح دهید.-113

 ست اما لطفا اشکال تعبیر من را هم بگویید.تعبیر شما بهتر ا-114

 

 نظر شما چیست؟را هم پیشنهاد داده بود.هرچند اکثراً بدون حرف اضافه آورده بود.  onتذکر صحیحی بود.اما النگ من حرف اضافه ی  -115

 

 

 چیست؟جدا بیفتد.نظر شما   broughtاز  hereکامای اولی صحیح بود اما کامای دومی باعث شده  -117و 116

 

 

 تذکر صحیحی بود. -118

 تذکر صحیحی بود. -119

 تذکر صحیحی بود. -121

 تذکر صحیحی بود. -121

 در سایت ویکی پدیا از لغت دیگری استفاده کرده بود نظر شما چیست؟تذکر صحیحی بود. -122

Islamlargest denomination of -), is the secondShi'iteor  Shi'a, sometimes Shī‘ah  

 تعبیر النگ من در مورد این لغت چنین است:
1RRRR a religious group that has slightly different beliefs from other groups within the same religion: 

Christians of all denominations 
 

 

 بود. تذکر صحیحی -123

 تذکر صحیحی بود. -124

 تذکر صحیحی بود. -125

 تذکر صحیحی بود. -126

 متوجه اشکال نشدم.لطفا توضیح دهید.-127

 

 

 النگ من در مورد تعبیر شما چنین می گوید:تعبیر شما بسیار بهتر بود.-128

 having suitable knowledge, experience, or skills, especially for a particular job 

http://en.wikipedia.org/wiki/Islam
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 تذکر صحیحی بود. -129

 تذکر صحیحی بود. -131

 تذکر صحیحی بود. -131

 ?amongبهتر است یا  forبه نظر شما  -133و  132

 هم خط کشیده بودید.علت چیست؟ )با ستاره در جزوه مشخص کردم( sensibleدور کلمه ی *

عباس فرزام( که در  -در جایی خواندم)کتاب از دبیرستان تا دانشگاه are به بعد از   not صحیح است اما در مورد انتقال  people در مورد -134

 بعد از فاعل بیاید و حالت رسمی به کالم می دهد.  notنوشتار ایرادی ندارد 

 

 

 تذکر صحیحی بود. -135

 تذکر صحیحی بود. -136

 ت؟نظر شما چیسنزده بود؟ withرا آورده بود و حرفی از  toالنگ من حرف اضافه ی -137
Only a few journalists dared to cover the story 

 

 

 لطفا دلیل خود را بیان کنید. -138

 

 

 تذکر صحیحی بود-139

 تذکر صحیحی بود -141

 تذکر صحیحی بود -141

 تعبیر بسیار مناسبی بود.-142

 دلیل شما چیست؟-143

 

 

 تذکر صحیحی بود -144

 دهید.اشکال شما را متوجه نشدم.لطفا توضیح  -145

اشکال شما که اشکال خود من هم بوده مرا به تحقیقی مختصر در مورد قید زمان واداشت.به نقل از یک سایت گرامری زمانی که قصد  -146

 دارید از چند قید زمان هم زمان استفاده کنید ترتیب آن به شرح زیر است:
ORDER OF ADVERBS OF TIME 

If you need to use more than one adverb of time at the end of a sentence, use them in this order: 
1: 'how long' 
2: 'how often' 
3: 'when' (think of 'low') 
Example: 

 1 + 2 : I work (1) for five hours (2) every day 

 2 + 3 : The magazine was published (2) weekly (3) last year. 

 1 + 3 : I was abroad (1) for two months (3) last year.  

 1 + 2 + 3 : She worked in a hospital (1) for two days (2) every week (3) last year.  

 با این اوصاف ترجمه بنده به طور اتفاقی درست در آمده.

 تذکر صحیحی بود -147

 تذکر صحیحی بود -148

 تذکر صحیحی بود -149

 د اما لطف کنید تفاوت آن را هم بیان کنیدتذکر صحیحی بو -151و 151
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 تذکر صحیحی بود -152

In verb tenses with many parts, "also" comes after the first part and before the second. 
Examples: 

 I have also been to Hong Kong. 
 تذکر صحیحی بود -153

 تذکر صحیحی بود -154

 تذکر صحیحی بود -155

 تذکر صحیحی بود -156

 تذکر صحیحی بود -157

 تذکر صحیحی بود -158

 تذکر صحیحی بود -159

 تذکر صحیحی بود -161

 تذکر صحیحی بود -161

 تذکر صحیحی بود. این مورد رو واقعاً نمی دونستم چه طور بیان کنم.-162

 تذکر صحیحی بود.آیا حذف فاعل در چه مواردی جایز است؟ -163

 

 

 مگر خدا و رسول بوسیله ی واو عطف ، جمع حساب نمی شوند؟ علت چیست ؟-164

 

 

 -تذکر صحیحی بود -165

 تذکر صحیحی بود -166

 تذکر صحیحی بود -167

 تذکر صحیحی بود -168

 تذکر صحیحی بود -169

 با ستاره مشخص کرده ام؟ 34همان است که در صفحه ی  "کرم اهلل وجهه"*آیا ترجمه ی 

 

 تذکر صحیحی بود -171

 به نظر گذاشتن کاما در اینجا اشتباه است.-171

 لطفا دلیلش را بیان کنید.-172

 

 

 تذکر صحیحی بود -173

 تذکر صحیحی بود -174

 لطفا دلیلش را بیان کنید. -176و 175

 

 

 تذکر صحیحی بود -177

 تذکر صحیحی بود -178

 تذکر صحیحی بود -179

 

 با تشکر


